
SID  1: 

1.  BARNDOMSHEMMET  (1917) 
(Paul  Dresser-Karl  Ewert) 

2.  FRAN  FRISCO  TILL  CAP  (1924) 
(Ernst  Rolf— Martin  Nilsson) 
med  Einar  Fagstad,  dragspel 

3.  ETT  BRA  MEDEL  MOT 

KALLA  FdTTER  (1912) 
(Trad.  —   Alv  Schievloe— Ernst  Rolf) 

4.  KOSTERVALSEN  (1913) 
(Goran  Svenning-David  Hellstrom) 

5.  FLECKERAS  VALS  (1912) 
’’Finska  valsen” 

(H.  Wahlrot-Ernst  Rolf) 

6.  SKEPP  SOM  MOTAS  (1924) 
(Fred  Winter-Waldemar  Dalquist) 

7.  I   SJOBLOMS  EKA  (1915) 
(Trad.  -   Ture  Nerman) 

SID.  2: 

1.  MITT  SVARMERI  (1917) 
’’Celle  que  j’aime  est  parmi  vous” 
(Wincent  Scotto— Karl  Ewert— Ernst  Rolf) 

2.  MUTTERS  GITARR  (1910) 
(Trad.  -   Uppteckn.  av  Lars  Bondesson) 

3.  ETT  OCH  TVA  OCH  TRE 

OCH  FYRA  (1925) 
(Ernst  Rolf-Gosta  Stevens) 

4.  I   ALLA  FULLA  FALL  (1913) 
(Adolf  Englund-Ernst  Rolf) 

5.  BEVARINGSVALS  FRAN 

BACKAMO  (1914-15) (David  Hellstrom— Goran  Svenning) 

6.  HUR  STAR  DET  TILL? 
”How  Do  You  Do?”  (1925) 

(Fleming-Harrison-Cal  de  Wol-Berco- Gosta  Stevens) 

7.  TACKA  VET  JAG  DET  SOM 

VAR  EN  GANG  (1926) 
(Torben  Cassel-Karl  Ewert) 

Lyssna  aven  p£  Ernst  Rolfs  LP  med  Inspel- 
ningar  fr&n  £ren  1927-32.  Odeon  4E  054-34014  M 
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Skivorna  —   inspelade  1910—1926  — 
fr&n  Robert  Ronstroms  och 

Uno  Myggan  Ericsons  samlingar. 
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ERNST  ROLF  - 
BONDKOMIKERN  OCH 

CABARETCHARMOREN 

—   Han  var  stor  och  valdig  pa  estra- 
den.  Han  hade  skarmmossa,  rutig  kra- 
vatt,  blommig  vast,  svart  kavaj,  gra- 
byxor.  Pa  fotterna  traskor.  I   handen 
ett  matsacksknyte.  Sin  raka  nasa  hade 
han  gjort  norrkdpingsaktig.  Vid  entren 
hade  han  vanstra  handens  tumme 
nerstucken  i   vastfickan  och  gick  inat 
med  fotterna  men  senare  under  pro- 
grammet  gick  han  och  stod  han  mera 
normalt. 

sa  har  jag  i   min  bok  om  Ernst  Rolf 
beskrivit  den  17-arige  estrador  som 
1908  for  land  och  rike  runt.  N&gra  ar 
senare  modifierade  han  typen.  Han 
bar  en  glamouriserad  daladrakt  och 
var  snygg  och  grann  i   ansiktet  utan 
grovsminkning.  Langre  fram  bytte  han 
ut  folkdrakten  mot  smoking  och  frack. 
Nar  han  kom  pa  Berns  1914  hade  han 
en  charmoravdelning  sedan  han  forst 
inlett  i   gammal  god  bondkomikerstil. 

Sedan  blev  han  revykungen  . . . 

Dar  ar  Ernst  Rolfs  artistiska  utveck- 
ling  i   stort.  De  som  talar  om  honom 
med  sa  stor  entusiasm  i   dag  minns 

honom  naturjigtvis  som  revykungen- 
charmoren.  Anda  ar  det  nog  s&  att 
han  ar  som  intressantast  i   sina  forsta 
inkarnationer  vilka  han  for  ovrigt  lat 
ga  igen  ocksa  under  storhetstiden. 
Forresten  ar  inte  hans  rallare  och 

hans  sjoman  fr&n  20-talet  bara  en  latt 
forandring  av  den  tidigaste  bondkomi- 
kertypen  med  samma  forankring  i   folk- 

djupen? 
Om  vi  i   Sverige  eventuellt  kan  tala 

om  n&gon  tradition  i   underhailnings- 
branschen  sk  ar  det  bondkomiken. 

Bondkomiker  kan  vi  folja  tillbaka  till 

medeltida  gycklare  och  marknadsar- 
tister.  Genren  foradlades  i   slutet  av 

1800-talet  i   nationalromantikens  efter- 
foljd.  Artur  Hazelius  och  Skansen, 

landskapsforeningarna  vid  universite- 
ten,  den  nationalromantiska  litteratu- 
ren,  ivern  att  uppteckna  det  som  var 
gammal  tradition  lag  i   tiden.  Jodde  i 
Goljaryd  var  den  store  foradlaren  och 
han  fick  sina  banaliserade  efterfoljare 
pa  varietescenerna  i   Lars  Bondesson 
och  andra. 

Ernst  Rolf  ar  i   gott  saliskap  dessa 
sina  forsta  artist&r  nar  han  sjunger 
bevaringsvisor  och  bondtrallar  och 
nar  hans  handskrivna  visbocker  heist 
halier  sig  till  denna  genre.  Fast  det 
drojer  inte  lange  forran  han  upptacker 
anvandbarheten  av  refrangkupletten. 
Langre  fram  i   tiden  nar  revykungen 
Ernst  Rolf  samlade  manskor  kring  sig 
i   natter  nar  han  inte  kunde  varva  ner 
sig  efter  forestallningarna  sjong  han 

ofta  och  garna  —   naturligtvis  lat  han 
inte  n&gon  annan  komma  till  tals!  — 
men  han  holl  sig  inte  inom  den  strom- 
linjeformade  melodi-  och  textvard  vars 
fornamsta  utovare  han  var.  Nej,  da. 

nattens  timmar,  kom  ungdomens  bcnd- 
trallar  tillbaka.  Han  var  ocksa  a   tid 

glad  nar  han  fick  sina  kompositcrer 
och  textforfattare  att  skriva  i   de  er*  a 
tong&ngar  som  han  s^  val  kande  frk n 
ungdomen.  Sjomansvisorna  och  raH 
larevisorna  gick  bra  i   den  linjen. 

P&  denna  skiva  med  akustiska  in- 
spelningar  finns  Rolf  som  bondkomi- 

ker, som  cabaretcharmor,  som  sjo- 
man, som  rallare  och  till  sist  aven 

som  revycharmor  i   sjalva  overg&ngen 

mellan  akustiska  och  elektriska  in- 

spelnfngar. 
Ernst  Rolf  ar  en  av  de  stora  svenska 

grammofonsangarna.  Han  torde  ha 
sjungit  in  728  titlar  fr£n  1910  till  1932 

Det  ar  ganska  typiskt  att  Ernst  Rcrf 
nar  han  som  19-ctring  fick  sitt  forsta 

grammofonkontrakt,  av  vilket  en  fak- 
simil  finns  att  se  p&  detta  skivomsiag 
valde  att  sjunga  in  bondtrallar  —   ja 
det  kan  ju  ocks£  sajas  att  han  strangt 

taget  inte  hade  n£got  annat  pa  reper- 
toaren  da.  Han  sjong  in  den  drastiska 
Mutters  gitarr  som  det  ar  mojligt  att 

han  som  15-aring  hort  Lars  Bondes- 
son, vilken  upptecknat  visan,  sjungna. 

Han  tog  ocksa  fram  sin  forsta  egna 
visa,  den  glada  textversion  han  givit 
Finska  valsen  och  som  han  kallade 
Fleckeras  vals.  Han  kom  fran  Dalarna 

men  det  fanns  inte  mycket  av  dala- 
dialekt  i   rosten.  Snarare  holl  sig  den- 
ne  valtextande  unge  man  med  en 
sorts  allmandialekt.  Han  fortsatte  med 
att  i   sina  otaliga  inspelningar  under 

de  forsta  artistaren  ta  med  bondtrai- 
lar.  Han  hade  sjalv  skrivit  texten  till 
I   alia  fulla  fall  med  musik  av  hans 

ackompagnator  Adolf  Englund  —   det 
var  han  som  ocksa  kallades  Boston- 
kungen.  I   samma  stil  gick  tiotalets 
stora  schlager  Kostervalsen,  skriven 
av  Stromstadsborna  Goran  Svenning 

och  David  Hellstrom.  Da  och  da  spo- 
kade  han  ut  sig  i   malajdress  och 

sjong  om  hur  det  ar  i   Kronans  klader 
—   det  kunde  han  till  och  med  gora 

pa  melodin  Svenska  Armens  Tapto 
men  lite  hurtigare  och  riktigare  lat 

det  i   Bevaringsvals  fran  Backamo  el- 
ler  Tjo  uppa  Backamo  om  ni  sa  vill. 

I   Trondheim  hade  Ernst  Rolf  hosten 

1910  traffat  en  egenartad  visdiktare. 
Alv  Schievloe  hade  en  folklig  tradi- 

tion i   sin  diktning.  Han  valde  ofta 
anekdotvisans  form.  Sa  hade  han  gjort 
i   en  visa  som  Ernst  Rolf  oversatte  till 
svenska  och  kallade  Ett  bra  medel 
mot  kalla  totter.  For  att  riktigt  satta 

lyssnaren  in  i   situationen  presente- 
rade  Rolf  visan  med  ett  par  ord  pa 

plattan  och  dar  kan  man  lyssna  till 
hur  den  alltid  naturlige  sangaren  blir 

onaturlig  nar  han  skall  tala.  Skade- 
spelare  blev  Ernst  Rolf  aldrig.  Han  in- 
ledningstalar  ocksa  till  Sjobloms  eka. 
skriven  avTure  Nerman  som  speciellt 
under  Fenixtiden  1917 — 18  levererade 

manga  bra  texter  till  Ernst  Rolf.  Upp- 
hovet  till  Sjobloms  eka  var  en  tavia 

av  Anders  Zorn  som  vackt  sedlighets- 
debatt  vid  en  utstallning.  Nerman  gav 

sin  version  av  hur  tavlan  tillkomm'rt 
Cabaretsangaren  Ernst  Rolf  fick  ett 

av  sina  allra  forsta  slagnummer  med 

Barndomshemmet,  denna  egendo~- 
liga  amerikanska  melodi  som  till  och 
med  ar  staten  Indianas  nationa!s&ng 

men  som  med  Karl  Ewerts  text  oc~ 
Rolfs  *'amforande  blivit  det  svens- 

KBSta  art  alt  svenskt  Rolf  sjong  Bar*- 3e'"s  r   -   : 
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Nar  Fenix-cabareten  startade  hos- 
ten  1917  var  den  en  motesplats  for 
del  Stockholm  som  roade  sig  och  inte 

oroade  sig  i   krigets  skugga.  Reperto- 
aren  var  ambitiost  anlagd  och  l&g 
ofta  over  de  skranande  gulaschernas 
fattningsg£vor.  Dampubliken  tick  sitt 
genom  Rolfs  charmorentreer,  den 
mest  kanda  Mitt  svarmeri,  en  fransk 

melodi  som  han  provat  redan  dess- 
forinnan  i   Kopenhamn  och  som  verk- 
ligen  var  som  gjord  att  aktivera  publi- 
ken  med. 

Sjomanss&ngaren  Ernst  Rolf  n&dde 
sin  mognad  1923  i   och  med  motet 

med  Einar  Fagstad.  Den  lille  norrman- 
nen,  som  plirade  sk  lustigt  over  sina 
oinfattade  glasogon,  stod  snett  bakom 
den  valdige  Rolf  och  paret  fick  en 
kontrastverkan  som  nog  var  mer  tur 
an  berakning.  Samarbetet  inleddes 
med  den  i   mitt  tycke  basta  sjomans- 
visa  som  skrivits  —   om  man  bortser 
fr£n  Ewert  Taubes  alster  —   namligen 
Fran  Frisco  till  Cap.  Tecknaren  Mar- 

tin Nilsson  var  forfattaren  och  Rolf 

hade  sjalv  totat  till  musiken.  Den  sjo- 
mansvisan  har  allt  av  troskyldig  sjo- 
romantik,  flickan  som  sviker  och  sjo- 
mannen  som  soker  trost  i   de  famnar 

som  bjuds  i   varldens  alia  hamnar. 
Rolf  sokte  garna  sjomansvisor.  Ibland 

nar  han  skulle  till  att  grammofon- 
sjunga  tog  han  visor  som  annars  inte 
fanns  i   hans  repertoar.  Sk  ar  fallet 

med  Skepp  som  mdtas  —   Fred  Win- 
ters och  Waldemar  Dahlqvists  visa  om 

Axel  Oman. 

Nar  Rolf  turnerade  som  bondkomi- 
ker  i   Norge  och  Norrland  p&  tiotalet, 
hade  han  stott  p&  rallare.  Han  visste 
hur  de  s&g  ut  och  hur  de  betedde  sig, 

storvulet  och  strongt.  1925  p&  Cirkus- 
revyn  gjorde  han  sin  forsta  rallarentre, 
i   storvast  och  slokhatt  och  med 

mustascher  av  Daniel  Fallstrom-for- 
mat.  Gosta  Stevens  blev  den  som 
mest  fors§g  honom  med  rallarevisor 

—   Rolf  ville  garna  ha  sina  medarbe- 
tare  indelade  i   fack  men  blev  aldrig 
gladare  an  nar  nagon  gick  utanfor 
facket.  Ett  och  tv&  och  tre  och  fyra 

som  markerar  slaggans  slag  sa  takt- 
fast  sjong  Rolf  pk  Cirkus  1926. 

Och  darmed  ar  vi  over  pk  revychar- 
moren  Rolf,  den  Rolf  som  i   liten  skala 
borjade  gora  revy  1920  och  som  slog 
ut  i   full  blom  1924.  P&  Cirkus  1926 

gjorde  han  entre  fr&n  salongen  och 
fr&gade  publiken  Hur  st&r  det  till? 
Kanda  och  okanda  fick  fr^gan  och 
nya  strofer  skrevs  till  kvall  efter  kvall 
av  Berco  och  senare  Gosta  Stevens. 

Under  tre  £rs  tid  sjong  Rolf  sitt  ”Hur 
star  det  till?”  i   Stockholm,  svensk 
landsort,  Kopenhamn,  Helsingfors  och 
Oslo.  Aterigen  ett  exempel  pa  en  akti- 
verande  visa.  Den  fullandade  revy- 
charmoren  kunde  komma  till  sin  ratt 
i   sadant  som  Tacka  vet  jag  det  som 
var  en  gang,  en  kuplett  fran  Cirkus 
i   Stockholm  1926. 

Och  darmed  ar  det  mesta  sagt.  Var- 

sagoda  och  lyssna  till  Ernst  Rolf  — bondkomikern  och  cabaretartisten,  det 
senare  med  snudd  pa  revycharmoren. 
Kanske  det  raspar  har  och  var  ty  det 
ar  akustiska  inspelningar.  Men  Rolfs 
glada  sangargladje  kan  inget  rasp  i 
varlden  fordunkla. 

UNO  MYGGAN  ERICSON 

ERNST  ROLF 

Fodd  i   Falun  20  jan.  1891. 
Hette  egentligen  Ragnar  Johansson. 
Borjade  1907  anvanda  artistnamnet  Ernst  Rolf. 
Hos  Axel  Engdahl  I   Goteborg  som  elev  hosten 1908. 
Soloartist  sommaren  1908. 
I   Axel  Hultmans  teatersallskap  som  sk£de- 
spelaren  Ragnar  Johansson  1908—09. 
I   Sigrid  Trobacks  operettsallskap  hosten  1909. 
Fr^n  1910  upptrader  han  ensam  pa  cabaret- scener  och  festplatser  runtom  i   Skandinavien. 
Forsta  Stockholmsframtradandet  vdren  1910  pa 
Orientaliska  Teatern. 
Hosten  1910  forsta  grammofoninspelnlngen  I 
Trondheim. 

1911  pa  Dovrehallen  I   Oslo. 
I   november  1912  pa  Sveateatern  I   Stockholm. 
I   december  1913  och  sedan  1914,  1915,  1916 

pa  Berns. 1913  forsta  gangen  pa  Chat  Noir  I   Oslo. 
1916  gifter  han  sig  forsta  gangen. 
1917  startar  han  Fenix-cabareten  som  han  in- 

nehar  t.o.m.  december  1918. 
1920  den  forsta  egna  revyn  Kvinnan  du  gav  mlg 

pa  Intima  teatern  i   Stockholm. 

1921  revyn  Bolsjevikdiamanten  pa  samma  tea- ter. 
1922  Kvinnan  du  gav  mlg  I   Oslo. 
1923  Fra  Karl  Johan  til  Lykkelandet  I   Oslo. 

1924  Lyckolandsrevyn  pa  Oscarsteatern  I   Stock- holm. Samma  ar  gifter  han  om  sjg. 
1925  revy  pa  Casino  i   Oslo  och  pa  Cirkus  I 

Stockholm. 
1925  i   filmen  Styrman  Karlssons  flammor. 
1926  och  1927  revyer  pa  Cirkus  I   Stockholm. 
1928  revy  i   Oslo  och  pa  Cirkus  I   Stockholm. 
1929, 1930  och  1931  revyer  pa  China  I   Stock- holm. 
1929  och  1931  revyer  I   Oslo. 
1930  filmning  I   Hollywood. 
1932  Sista  revyn  i   Odeon  I   Stockholm. 
1932  25  december  dor  Ernst  Rolf  I   lunglnflam- 

mation  efter  ett  angrat  sjalvmordsforsok. 
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